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1

Onderwerp

Collegevoorstel bestuurlijke reactie
op het onderzoek naar ons armoedebeleid en schuldhulpverlening
(2021-004132)

Advies/Beslispunten

1. Instemmen met de bestuurlijke reactie op
het onderzoek dat de Rekenkamercommissie
Midden-Groningen heeft laten uitvoeren
naar ons armoedebeleid en
schuldhulpverlening.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

2

Collegevoorstel Criteria voor prioritering buurten en wijken in transitievisie warmte (2020-044392)

1. De rapportage ‘Eerste achtergrondrapportage Transitievisie Warmte’ en de oplegnotitie
‘Prioritering – in welke wijken gaan we het
eerst aan de slag?’ aanbieden aan de raad.
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Besluit
Het college besluit conform voorstel met
redactionele wijziging onder mandaat van
wethouder Verschuren.

3

Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen Wet WOZ - fractie Groen
Links (2021-004057)

1. Instemmen met bijgaande raadsbrief en
aanbieden aan de raad.
Besluit
Het college stemt in met de raadsbrief en besluit
deze aan te bieden aan de raad.

4

Collegevoorstel Herinrichting
Slochterstraat - Sappemeer
(2020-031770)

1. Instemmen met het voorgenomen besluit
“instellen inrijverbod voor vracht- en
landbouwverkeer, uitgezonderd laden en
lossen, gedeelte Slochterstraat en
Achterdiep Noordzijde te Sappemeer”.
2. Uitvoering geven aan de vervolgstappen.
Besluit
Het college besluit conform voorstel.

5

Raadsvoorstel Uitgangspunten notitie
sturingsfilosofie Omgevingswet
(2021-004103)

1. De uitgangspuntennotitie Sturingsfilosofie
Omgevingswet aanbieden aan de raad ter
vaststelling.
Besluit
Het college besluit confrom voorstel met redactionele wijziging onder mandaat aan wethouder van
Schie.
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Raadsvoorstel Kredietaanvraag NPG
(2021-003312)
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1. Het College stemt in met het aanbieden van
de bijgevoegde raadsvoorstel kredietaanvraag NPG aan de raad.

Besluit
Het college besluit conform voorstel.

7

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

8
9

Raad (terugblik en vooruitblik)
Stand van zaken Corona-team

De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken coronateam.
Het college neemt kennis van de memo dialoogtafels
VNG en is akkoord met de aanpak.

10

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken van het programma gevolgen
gaswinning en de zoutwinning.
Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken van het Nationaal Programma Groningen.

11
12

Rondje ervaringen delen wijken en
dorpen
Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde
besluitenlijst vorige vergadering/
planning dinsdagmiddag 2021
Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.
De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.
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De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

